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Abi loodusest puuetega inimeste ja nende 

pereliikmete toimetuleku toetuseks  
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Puhta vee teemapark 

 

Puhta vee teemapark on puhta vee 
temaatikale keskenduv teaduspark, kust saab 
vastuse küsimustele: kuidas tekib puhas 
põhjavesi ja kuidas sõltub elu puhtast veest 
ning millest muutub vee kvaliteet.  
 

Teemapark kannab edasi psühholoog 
Tõnu Otsa mõtet: „Looja peitis kogu 
maailma tarkused loodusesse – meie 
arukus on need üles leida“. 

 
 

Karu käpajälg Järsil 2010 
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Puhta vee teemapargi asukoht 

 

Teemapark koos selle keskusega paikneb Pandivere 

kõrgustikul, Pandivere ja Adavere-Põltsamaa 

nitraaditundlikul alal asukohaga Metsamõisa talus 

Järsi külas Tamsalu vallas jäädes kahte maakonda: 

Järva ning Lääne-Viru maakonda 



        

     

  

Kolmas omastehoolduse foorum 28. aprill  2016 Sakala Keskus, Viljandi 

Karst ja kurisu 
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Programmid 

http://metsamoisa.ee/index.php/programmid 

• Nuhvli (Tahvelarvuti) õppeprogrammid neljale erinevale kooliastmele 

• Puhta joogivee teke, loodusvaatlused ja loodusretked 

• Praktiline metsa- ja säästva põllumajanduse õpe ning majandamine 

• Pakume ajaloo läbimängu 1805. aasta Karinu mõisa talurahva 

ülestõus 

• Retked looduses võimalusega ööbimisega 6 metsaonnis   

• Looduse õpperada Metsamõisal jalgsi läbimiseks 3,5 km 

• Õpperadade külastus jalgratastega 20+20 km 

• Meelteaia külastus ja aiandusteraapia 

• Taastuvenergia praktiline õpe 

• Metsapargi ratastoolirada NutiAkadeemia tahvelarvuti kasutamise 

õpe looduses õpetajatele ja õpilastele 

• Mesilaste vaatlustaru-putukate õppeprogramm 

 

http://metsamoisa.ee/index.php/programmid
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Metsapark, ratastoolirada ja infostendid 
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Avati ratastoolirada  

http://uudised.tv3.ee/eesti/uudis/2014/09/25/tamsalus-avati-ratastoolirada 

http://uudised.tv3.ee/eesti/uudis/2014/09/25/tamsalus-avati-ratastoolirada
http://uudised.tv3.ee/eesti/uudis/2014/09/25/tamsalus-avati-ratastoolirada
http://uudised.tv3.ee/eesti/uudis/2014/09/25/tamsalus-avati-ratastoolirada
http://uudised.tv3.ee/eesti/uudis/2014/09/25/tamsalus-avati-ratastoolirada
http://uudised.tv3.ee/eesti/uudis/2014/09/25/tamsalus-avati-ratastoolirada
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Ratastoolirada 
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Puhte vee teemaparki rajati ratastoolirada 

http://uudised.err.ee/v/eesti/e4897fd2-3076-4c7c-9212-52b62465cf76 

http://uudised.err.ee/v/eesti/e4897fd2-3076-4c7c-9212-52b62465cf76
http://uudised.err.ee/v/eesti/e4897fd2-3076-4c7c-9212-52b62465cf76
http://uudised.err.ee/v/eesti/e4897fd2-3076-4c7c-9212-52b62465cf76
http://uudised.err.ee/v/eesti/e4897fd2-3076-4c7c-9212-52b62465cf76
http://uudised.err.ee/v/eesti/e4897fd2-3076-4c7c-9212-52b62465cf76
http://uudised.err.ee/v/eesti/e4897fd2-3076-4c7c-9212-52b62465cf76
http://uudised.err.ee/v/eesti/e4897fd2-3076-4c7c-9212-52b62465cf76
http://uudised.err.ee/v/eesti/e4897fd2-3076-4c7c-9212-52b62465cf76
http://uudised.err.ee/v/eesti/e4897fd2-3076-4c7c-9212-52b62465cf76
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Tegevused 

“Karupunn” Mesilaste vaatlustaru 

Räätsaretk Retk ratastel 



        

     

  

Kolmas omastehoolduse foorum 28. aprill  2016 Sakala Keskus, Viljandi 

Noored loodusfotokoolitusel Veehuvilised fossiile otsimas  

Loodusgiidid harjutamas  

Loodusgiidid harjutamas  

Vee teke ja ringlus 

 

Tegevused 
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Hakkamasaajad looduses 

Tegevused 
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NutiAkadeemia 

Liitreaalsus- 3D maapinna mudel 
Vee pH ja  

elektrijuhtivuse  

andurid 
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                                        NutiAkadeemia  

Nutitelefoniga pildistatud läbi mikroskoobi 

Nõges 

Sibula rakud 

Kimalase varbad 
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Haruldused 
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Metsaonn 



ÖKOKRATT          

    www.okokratt.ee  
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Õppekeskus 
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Õppekeskus 

 I korruse õppeklass  II korruse õppeklass 
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Meelteaed 

• Aed on meie roheline süda – koht, kus puhata ja meeldivalt aega  
veeta. “Meelte aiad“ kontseptsiooni lähtekohaks ongi võetud 
inimene  
ja tema viis meelt: nägemine, kuulmine, haistmine, kompimine ja  
maitsmine, sest meeltega tajub ja tõlgendab inimene ruumi enda  
ümber. Värvid ja vormid, helid, lõhnad, ebatasased pinnad ja 
taime  
tekstuurid ning maitsed on kõik osa esteetilisest aiakogemusest.  
Aiandusteraapia eesmärgiks on inimese heaolu edendamine 
taimede ja aiatööga. Alati ei pea ise aiatööd tegema – võib 
nautida ka teiste tehtut ja ümbritsevat rohelust. 

 

• Kõige rohkem mõjutab aiandusteraapia just inimeste psüühikat ja 
emotsionaalset tasakaalu – see paneb inimese ennast rohkem 
väärtustama, annab juurde enesekindlust, arendab kognitiivseid 
võimeid, vähendab pinget, hirmu ja agressiivsust ning tugevdab 
inimese isiksust ja selle arengut. 
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Rajati Eesti esimene meelteaed 

http://uudised.err.ee/v/eesti/82c2d9b3-9600-4d58-8f91-5a5ed8142f0f 

http://uudised.err.ee/v/eesti/82c2d9b3-9600-4d58-8f91-5a5ed8142f0f
http://uudised.err.ee/v/eesti/82c2d9b3-9600-4d58-8f91-5a5ed8142f0f
http://uudised.err.ee/v/eesti/82c2d9b3-9600-4d58-8f91-5a5ed8142f0f
http://uudised.err.ee/v/eesti/82c2d9b3-9600-4d58-8f91-5a5ed8142f0f
http://uudised.err.ee/v/eesti/82c2d9b3-9600-4d58-8f91-5a5ed8142f0f
http://uudised.err.ee/v/eesti/82c2d9b3-9600-4d58-8f91-5a5ed8142f0f
http://uudised.err.ee/v/eesti/82c2d9b3-9600-4d58-8f91-5a5ed8142f0f
http://uudised.err.ee/v/eesti/82c2d9b3-9600-4d58-8f91-5a5ed8142f0f
http://uudised.err.ee/v/eesti/82c2d9b3-9600-4d58-8f91-5a5ed8142f0f


        

     

  

Kolmas omastehoolduse foorum 28. aprill  2016 Sakala Keskus, Viljandi 

 

ÖKOKRATT 2014   PANDIVERE KÕRGUSTIKU OMAPÄRA PUHTA JOOGIVEE TEKKL 
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Meelteaed 
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http://etv.err.ee/v/18a5a32d-da32-41cb-86c1-36d0f982f68f 

Kuidas kasutatakse aiandust teraapiana?  

http://etv.err.ee/v/18a5a32d-da32-41cb-86c1-36d0f982f68f
http://etv.err.ee/v/18a5a32d-da32-41cb-86c1-36d0f982f68f
http://etv.err.ee/v/18a5a32d-da32-41cb-86c1-36d0f982f68f
http://etv.err.ee/v/18a5a32d-da32-41cb-86c1-36d0f982f68f
http://etv.err.ee/v/18a5a32d-da32-41cb-86c1-36d0f982f68f
http://etv.err.ee/v/18a5a32d-da32-41cb-86c1-36d0f982f68f
http://etv.err.ee/v/18a5a32d-da32-41cb-86c1-36d0f982f68f
http://etv.err.ee/v/18a5a32d-da32-41cb-86c1-36d0f982f68f
http://etv.err.ee/v/18a5a32d-da32-41cb-86c1-36d0f982f68f
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Lehtla tiigi saarel 
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See kivi ootab oma lugu! 
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Veebileht: www.metsamoisa.ee 

 

Puhta vee teemapark külastusaadress: 

Metsamõisa talu, Järsi küla, Lääne-Virumaa. 

Soovime sünergia teket ja kestvat koostööd! 

Priit Adler 

e-post: priit@okokratt.ee  

GSM +372 51 32 149 

http://www.metsamoisa.ee/
mailto:priit@okokratt.ee

